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Syfte och bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i upp till fem våningar samt en
mindre närbutik i korsningen Toltorpsgatan – Bagerigatan i Toltorpsdalen. Planförslaget
innebär även att en förrådsbyggnad i upp till två våningar uppförs mot Toltorpsgatan.
Fastigheten ligger i Toltorpsdalen i Mölndals stad.
På fastigheten har det tidigare funnits en bensinmack följt av en bilverkstad och biltvätt.
Verksamheterna stängdes ned under 2014 och marken sanerades under våren 2015 för att
uppfylla kraven för känslig markanvändning, vilket tillåter en byggnation av bostäder inom
fastigheten. Fastigheten har tidigare varit hårdgjord till drygt 80% vilket framgår av ortofoto
från 2014 (se bild 1).

Befintlig förbindelsepunkt för dagvatten

Bild 1: Ortofoto över fastigheten Syltlöken 1 från 2014 respektive efter sanering 2015

Befintlig dagvattenhantering
Planen är belägen i Stora Åns avrinningsområde. Befintlig dagvattenavledning från
fastigheten sker till ett ledningsnät i Toltorpsgatan som rinner till recipienten Prästabäcken
och vidare till Stora Ån (bild 2). Planområdet omfattar ca 2000 m2. Dagvatten från fastigheten
har tidigare direktavletts till förbindelsepunkten i Bagerigatan utan föregående rening eller
fördröjning.
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Bild 2. Översiktbild av dagvattenavrinning från Toltorpsdalen mot Prästabäcken (markerad i blått) och vidare
mot Stora Ån

Recipientförhållanden
Enligt VISS är den del av Stora Ån som är belägen i Göteborgs kommun klassad som en
”Preliminär vattenförekomst” (SE639765-126882). Av oklar anledning är den del av Stora Ån
som är belägen i Mölndals kommun inte med i klassningen (bild 3). Den ekologiska statusen
för vattendraget har klassats som måttlig. Näringsämnen (övergödning) och
hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan är utslagsgivande för bedömningen.
Stora delar av strandzonen har försvunnit eftersom den har bebyggelse, vägar och den
naturliga åfåran saknas.

Den kemiska statusen har klassats som uppnår ej god. För kvicksilver föreningar och
bromerad difenyleter överskrids halterna i samtliga svenska vattenförekomster och de är de
som varit utslagsgivande för klassificeringen. Den kemiska statusen utan överallt
överskridande ämnen är inte klassad för vattendraget. Föreslagna miljökvalitetsnormer för
Stora Ån är att vattendraget ska uppnå god ekologisk status till 2027 och god kemisk
ytvattenstatus till 2021. Undantag är satt för Kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt för
bromerad difenyleter (tabell 1).
Ytvattenförekomst Ekologisk
Stora Ån
status

Miljökvalitetsnorm Kemisk
status

Miljökvalitetsnorm

Preliminär

God ekologisk
status 2027

God kemisk
ytvattenstatus*

Måttlig

Uppnår ej
god

*Undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter som generellt sett överstiger
halten för god kemisk status i hela landet.
Tabell 1. Sammanfattning av statusklassning och miljökvalitetsnormer för Stora Ån

Del av Stora Ån som är klassad som preliminär vattenförekomst enligt VISS

Prästabäcken

Bild 3. En del av Stora Ån är klassad som preliminär vattenförekomst enligt VISS.

Föreslagen dagvattenhantering
Mölndals stad har som målsättning att nya exploateringar inte ska öka föroreningsbelastning
och flöden i nedströms liggande vattendrag och sjöar. För att uppnå denna målsättning krävs
att åtgärder vidtas på kvartersmark i kombination med kommunens åtgärder på allmänna ytor.

För extrem nederbörd krävs att höjdsättning och bebyggelsestruktur möjliggör för dagvattnet
att rinna vidare till sekundär allmän avrinningsväg.
Dagvatten som uppstår inom ett flerbostadsområde har i regel låg föroreningshalt. Det räcker
oftast att undvika dess uppkomst och för det dagvatten som uppstår kan naturliga steg som ger
fördröjning och infiltration ge den rening som krävs. Dagvatten förorenas i kontakten med de
ytor där det rinner fram och det är därför viktigt att i byggskedet välja material som inte
orsakar föroreningar i dagvattnet på fastigheten. Det är även av största vikt att höjdsättning av
fastigheten görs på ett sätt så att dagvattnet inte hamnar på grannfastigheter eller orsakar
problem för omgivningen.
I projekteringen bör man sträva efter att minska andelen hårdgjord yta på fastigheten.
Förrådsytans tak samt delar av huvudbyggnadens tak ska enligt planbestämmelserna utformas
som vegetationstak. Övriga hårdgjorda takytor avvattnas förslagsvis med stuprör till
ränndalsplattor och får därifrån rinna ut över lämpliga grönytor, grusytor eller till planteringar
(bild 4).

Bild 4 Exempel på stuprörsutkastare och ränndalar

Ytan som är avsedd för parkering utformas enligt planbestämmelser med genomsläppligt
material, exempelvis armerat gräs (bild 5). Övriga markytor utformas antingen som permeabla
ytor alternativt leds dagvatten från hårdgjorda ytor till skelettjord i trädgropar (bild 6) eller till
nedsänkta växtbäddar (bild 7). Växtbäddar som angränsar mot gård och gångbana kan utföras
utan kantsten så att dagvatten får rinna över på bred front. Syftet med växtbäddarna är att
fördröja, rena och eventuellt infiltrera dagvatten. Det är viktigt att dagvattenhanteringen inom
fastigheten projekteras så att ingen kontakt kan ske med den restförorening som lämnats kvar.
Bedömningen är att föreslagna åtgärder är tillräckliga för att rena och fördröja dagvattnet från
planområdet och för att inte försämra möjligheten att uppnå MKN för vatten i Stora Ån.
Vid kraftig nederbörd måste säkerställas att vattnet kan rinna förbi och avledas mot
förbindelsepunkt och vidare mot sekundär avrinningsväg utan risk för översvämning eller
skador på byggnader. Höjdsättning av byggnaden ska göras så att skadlig uppdämning i
dränering inte riskerar att ske. Dämningsnivå för dagvattensystemet är 0,1m över marknivå i
förbindelsepunkt.
En principskiss av hur fördröjnings- och reningsåtgärder kan utformas inom fastigheten visas
i bilaga 1.

Bild 5. Exempel på parkeringsyta med genomsläpplig beläggning

Bild 6. Exempel på lokalt omhändertagande av dagvatten med skelettjord, typritning från Stockholms stad”
Växtbäddar i Stockholm stad”

Bild 7. Principiell utformning av regnbädd (P110 – Svenskt Vatten)

Sekundär avrinning
I korsningen Bagerigatan/Fässbergsgatan behöver höjdsättning av gatan ses över för att säkra
upp sekundära rinnvägar i samband med höga ytvattenflöden. Detta område ligger utanför
detaljplanen och åtgärder för att säkra sekundära rinnvägar samt fördröjning och rening av
dagvatten från gatan hanteras i samband med ombyggnation av gata och parkeringsplatser i
anslutning till fastigheten.

Bilaga 1. Principskiss på hur fördröjnings- och reningsåtgärder kan
utformas för hårdgjorda ytor inom fastigheten

Mot
förbindelsepunkt

Skelettjord/raingarden/biofilter/grönyta/magasin för fördröjning och rening av
dagvatten från hårdgjorda ytor
Ytlig vattenväg
Ledning för överskottvatten

